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एकदा  जंगराच्मा फाजूरा एका व ंदय ननळ्मा घयात दोन कराकाय फहशणी याशत 
शोत्मा. घयाच्मा फाशेय जंगरात उंदयांचा एक भोठा ऩरयलाय याशत शोता. त्मातरी 
एक वगळ्मात छोटी आणण वगळ्मात आकऴषक अवमा उंदयीच ेनाल र वी शोते.  
  गोष्टीच्मा व रुलातीरा र वी दोन्शी फहशणींना कधीकाऱी बेटामरा जात अवे. 
आणण प्रत्मेक लेऱी फहशणी नतरा जंगर भध्मे ऩयत आणून वोडत अवत. त्मा 
उंदयीणी नतरा त्मांच्मा घयी ऩयत मेल ूनको अवे म्शणत. ऩण र वी त्मांचं 
म्शणणं वभजू ळकत नवे कराकायांना आऩल्मा भ त्माांवाठी आणण चचत्ांवाठी 
व द्धा एक चांगल्मा भॉडरेची गयज अवते. र वीरा एलढंच भाहशत शोतं की, दोघी 
फहशणी प्राण्मालय प्रेभ कयत शोत्मा. ऩण र वी त्मांचं म्शणणं वभजू ळकत नवे. 

ळलेटी दोन्शी फहशणींना त्मांची वभजूत फदराली रागरी.  
 केटने र वीच्मा मा आनंदभम गोष्टीत एक दृढ आणण आकऴषक उंदयीणीची 
कशाणी वांचगतरी आशे, जी स्लत्वाठी घय ळोधत आशे... 



जंगराच्मा फाजूरा एका व ंदय अळा ननळ्मा घयात दोन 
कराकाय याशत शोत्मा. त्मा दोघी फहशणी शोत्मा. घयाच्मा 
फाशेय जंगरात उंदयांचा एक भोठा ऩरयलाय याशत शोता. 
त्मांच्मात वगळ्मात छोटी आणण वगळ्मात योभांचकायी 
र वी शोती. नतने त्मा फहशणींच्मा वलऴमी ऐकरं शोतं. की 
त्मा कळा हदलवबय काभ कयतात आणण व ंदय लस्तू 
तमाय कयतात आणण त्मा कळा जानलयांलय पे्रभ कयतात. 
भग एक हदलव र वीने ठयलरं की त्मांच्मा जलऱ जालून 
याशामचं.. 



 माआधी कोणत्माशी उंदयीने कधी कोणत्मा 
घयात यहशलावी शोण्माचा प्रमत्न केरा नव्शता. 



फहशणीनी र वीरा जंगरातल्मा त्मा ज न्मा घयात ऩयत 
व यक्षषत आणून वोडरं. डोयोथीने र वीरा वूमषप राच्मा बफमा 
खामरा हदल्मा.गयटम ड म्शणारी, “इथे जंगरात तू 
भ क्तऩणे याशू ळकळीर. तू आता ऩयत आभच्मा घयी मेलू 
नको.” 

त्मा दोघी फहशणी काम म्शणाल्मा, त्मातरा एकशी ळब्द र वीरा 
कऱरा नाशी. नतने आऩल्मा ऩरयलायाची बेट घडलून आणल्माफद्दर 
त्मांच ेआबाय भानरे. “श्स्क्लक! श्स्क्लक!” 



ऩ ढच्मा लेऱी जेव्शा र वी त्मा फहशणींच्मा 
घयी ऩयत आरी तेव्शा ती आऩरी दोस्तांना 
घेलून आरी. उंदयांनी गयट्म डरा प्राण्माचे 
भॉडरे आणण भातीच्मा भ त्माष कयतांना 
ऩाहशल्मालय त्मांना भजा लाटरी.त्मांना 
स्लत्रा भॉडरे व्शामरा आलडरं. 



यात्ीच्मा लेऱी र वी आणण नतच े
दोस्त ळांत चांदण्माच्मा स्ट डीओ 
भध्मे भ त्माांफयोफय झोऩरे. 



हदलवा ते डोयोथीच्मा स्टूडडमो भधल्मा कऩाटालय झोऩरे, 
उंदयांना लाटरं की फहशणी त्मांना आऩल्मा घयात याशू 
देतीर.  



एक हदलव रवूी आणण नतच्मा मभत्ांनी डोयोथीने केरेल्मा 
वलळऴे वाखयेच्मा क कीजचा  व ंगंध घेतरा आणण गाय 
शोण्मावाठी ठेलरेरी बफश्स्कटे त्मांनी खाल्री.  



दोन्शी फहशणींना शे बफरक र आलडरं नाशी. 
त्मांनी उंदयांना ऩकडरं आणण त्मांना ऩयत 
जंगरात घेलनू गेल्मा. त्मांनी उंदयांना म्शटरं, 
“आता त म्शी कधी ऩयत मेल ूनका.” 



रवूी आणण नतच े दोस्त  वाखयेच्मा क कीज  
फद्दर वगळ्मांना वांगण्मावाठी आऩआऩल्मा 
घयात धालरे. 



जंगरातल्मा वगळ्मा उंदयांभध्मे वाखयेच्मा 
क कीजची फातभी ऩोशचरी! आता वगळ्मा 
उंदयांना त्माचा स्लाद घेण्माची घाई झारी शोती.  



आता ऩमांत दोघी फहशणी उंदयांना जंगरात 
ऩयत ऩयत वोडून थकल्मा शोत्मा.  
ळलेटी गयट्म डने उंदयांच्मा स्लागतावाठी 
काडऩेेटीच्मा ऩेट्मा ऩरंगालय ठेलल्मा आणण 
त्मात भऊ गाद्मा ठेलल्मा.  



डोयोथीने त्मांना वाखयेच्मा क कीजने बयरेरी  

ताटरी हदरी.  डोयोथीने त्मांच्मा फाफत गोष्टी 
मरशल्मा, त्मावाठी रवूी आणण नतच्मा मभत्ांनी  

आनंदाने ऩोज हदल्मा.  



उंदयांच्मा फाफत मरशरेल्मा गोष्टी 
इतक्मा प्रेभाने मरशल्मा शोत्मा की जे 
रोक उंदयांचा द्लेऴ कयत शोते,  

ते उंदयांच ेप्रळंवक झारे. 



त्मातरी एक गोष्ट अळा दोन श्स्त्मांची शोती, जमां स्लत् 
उंदयांच्मा फयोफय याशामरा मळकल्मा शोत्मा. मा उंदयांभध्मे 
र वी नालाची उंदयीण व द्धा शोते. जी जंगराच्मा फाजूरा 
अवणाऱ्मा ननळ्मा घयात आनंदाने याशत शोती आणण 
वाखयेच्मा क कीज खाऊन गोड गोड स्लप्नं फघत शोती.. 



डोयोथी रेथ्रोऩ एक प्रमवद्ध रेखक  आणण फारकथांची चचत्काय शोती.  
१९३८ भध्मे त्मांना ऩहशल्मा कैल्डकोट ऩदकाने वम्भाननत केरे शोते.  

त्मांची फशीण गयट्मडू रेथ्रोऩ  एक  प्रमवद्ध भनूतषकाय शोती आणण ती आऩल्मा 
काऱातल्मा अनेक याजकायणी शस्तींना ओऱखत शोती.  
जमात एरेनोय रूझलेल्ट मांचा ऩण वभालेळ शोता. 
दोन्शी कराकाय प्राण्मांच्मा अचधकायाफद्दर जागरूक शोत्मा. जेव्शा भी रशान 
शोते, तेव्शा त्मा दोन फहशणींना बेटण्माच ेवौबाग्म भरा मभऱारे. तेव्शा त्मा 
८० लऴाषच्मा शोत्मा, त्मा दोघी चांगल्मा कराकाय शोत्मा आणण प्राण्मांलय प्रेभ 
कयत शोत्मा. 

समाप्त 


